Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 2. 9. 2015

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18:30
dne 2. 9. 2015 do jídelny ZŠ prof. Matějčka.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek,
Václav Kryl ANO2011, Luděk Mrákava, Bc. Roman Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel
KSČM
Nepřítomni - Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda),
Hosté – občané Řepčína, zástupci pedagogického sboru ZŠ a Městské policie Olomouc (MPO)
III. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Občané upozorňují, že v parku dochází k vandalismu, zaznamenáno bylo i pálení ohně
mládeží. V případě zjištění takovýchto situací prosíme občany, aby neprodleně volali 156 –
Městskou policii Olomouc.

Další projednávané záležitosti:


Žádáme TSMO o častější vysypávání košů v parku, nyní dochází k jejich přeplňování a
znečišťování okolí.



Občané opakovaně upozorňují na propadlou vozovku na ulici Svatoplukova, před č. 3 a
celkově zhoršený stav vozovky na ulicích Svatoplukova, Řepčínská a Křelovská, které patří
do správy SSDOK. Komise tyto podněty neprodleně předá přímo správci komunikace.



Komise připravuje ve spolupráci se ZŠ sportovní den. Podrobnosti budou upřesněny.



Odbor životního prostředí prověří, zda je možné instalovat kombinovaný koš na odpadky a
psí exkrementy do uličky spojující ulice Rubešova.



Upozorňujeme na uschlé stromy na Řepčínské ulici, které zde byly v tomto roce nově
vysazeny a žádáme nápravu.



Komise dále odsouhlasila investiční priority pro Odbor investic za účelem sestavování
rozpočtu města pro rok 2016:
Investice k realizaci:
1. Propojení cyklostezky a inline stezky podél Mlýnského potoka (ul. Břetislavova)
2. Odvodnění Křelovské
3. Prostory Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova (bývalá chirurgie)
Investice k projektové přípravě:
1. Chybějící chodník v Řepčínské (ke škole)
2. Revitalizace náměstíčka (vč. přípravy k rekonstrukcím a přeložkám inženýrských
sítí, studie statické dopravy v přilehlých ulicích atd.)
3. Cesta z Rubešovy ul. ke kaskádovým domům v ul. Jarmily Glazarové
4. Křižovatka Řepčínská x Křelovská x Svatoplukova

IV. Ukončení jednání
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 7. 10. 2015 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

